BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC QLXD & CLCTGT
Số: 2550

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/CQLXD-CCPN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

V/v chuẩn bị báo cáo phục vụ Tổ công
tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện
và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
của Bộ GTVT .

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận
Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã ban hành Quyết định số 1619/QĐ-BGTVT
ngày 01/9/2021 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải
ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ GTVT quản lý (Tổ công tác).
Triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1639/QĐ-BGTVT ngày
08/9/2021 của Bộ GTVT về Ban hành Đề cương hoạt động của Tổ công tác, Cục QLXD
& CL CTGT đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chuẩn bị các nội dung báo cáo như
mẫu gửi kèm đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần
Thơ giai đoạn 1, gửi Cục QLXD & CL CTGT trước ngày 13/9/2021.
Về thời gian, chương trình làm việc của Tổ công tác, Cục QLXD sẽ có thông báo
cụ thể sau.
Căn cứ nội dung trên, đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan
triển khai thực hiện./.
(Các nội dung liên quan, liên hệ đồng chí Bùi Đức Minh – SĐT: 093.701.4001)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguy n Duy Lâm (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Tư vấn, Nhà thầu (Ban QLDA Mỹ Thuận sao gửi);
- Lưu : VP, CCPN.
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